Kısa Sunum
MORUS 14 Derneği ve Toplum Merkezi

MORUS 14 nedir?
MORUS14 eV Derneği ve Toplum merkezi Rollberg mahallesinde 2003 yılından bu yana eğitim,
entegrasyon ve şiddetin önlenmesi alanlarında calışmalarını sürdürmektedir. Özellikle çocukların
ve gençlerin eğitim düzeylerini ve sosyal yeterliliğini geliştirmek konularına önem verilmektedir.
Rollberg mahallesindeki problem nedir?
Rollberg, Berlin-Neukölln´de 1970’li yıllardan kalma bir yerleşim alanı ve yaklaşık 30 milletten 5700
insanın yaşadığı bir mahalledir. Özellikle göçmenlerin yüksek oranda (nüfusun %70’i) bulunduğu,
eğitim ve istihdam eksikliği sebebi ile de sakinlerinin %45’inin sosyal maddi yardımlar ile yaşadığı
sosyal olarak sorunlu bir bölgedir. Buna rağmen Rollberg mahallesinin temel sorunu yoksulluk değil
her gruptan mahalle sakinlerinin eğitim eksikleridir.
MORUS 14 'ün konseptinin özelliği nedir?
MORUS 14 Rollberg mahallesi sosyal sorumluluk bölgesinde bir yandan düzenli etkinlikler ve ağ
çalışmaları yaparak, bir yandan da eğitim imkanları ve mentörlük programları sunarak mahalle
sakinlerinin sürdürülebilir bir sosyal entegrasyona erişmesi için katkı sağlar. MORUS 14
“yaşanabilir çeşitlilik” prensibi çerçevesinde de mahallelilerin birbirleriyle günlük rutinler aracılığı ile
bağlar kurmasını ve mahalle sakinlerinin aralarındaki işbirliği ve iletişimi geliştirmeyi amaçlar. MORUS 14 her türlü cinsiyet, kültür, cinsel, dini kaynaklı veya bedensel engelli olmaktan doğabilecek
ayrımcılıklarla mücadeleyi destekler.
“Rollberg Öğrenci Yardım Ağı"
MORUS 14’ün en önemli etkinlik kollarından biri “Rollberg Öğrenci Yardım Ağı" („Netzwerk
Schülerhilfe Rollberg“) Isimli mentörlük programı’dır. Bu mentörlük programı 2003 yılından beri
Rollberg mahallesindeki çocuklara ve gençlere gönüllü mentörler aracılığı ile süre kısıtlaması
olmadan sürekli olarak destek vermektedir. Dernek ortalama olarak 120 tandem çalışması koordine
etmektedir. Destek olunan öğrencilerin yaşları 8 ile 18 arasında değişmektedir ve haftalık
aralıklarla mentörleriyle buluşmaktadırlar. Bu sayede çocuklar ve gençler ile MORUS 14 temsilcileri
arasında ve normalde eğitim faaliyetlerine uzak olan ebeveynleri de içeren renkli bağlar
oluşmaktadır. Aileler için sunulan ücretsiz imkanlar arasında eğitim, öğretim gibi konuların yanısıra
iletişim, zaman yönetimi ve sorumluluk almak gibi sosyal yeterlilik konuları da ele alınmaktadır.
İlk günten itibaren hep donanımlı ve akıllı!
İçerik olarak “Rollberg Öğrenci Yardım Ağı" ile örtüşen ama konsept olarak yine kendine özgü olan
“Fit und Schlau” programı da 2016/2017 öğretim yılında başlıyor. Bu proje ise SKala İnisiyatifi
tarafından fonlanmaktadır. Gökkuşağı okulu olarak isimlendirilen okullarda birinci sınıftan itibaren
her çocuk okul eğitimini tamamlayıcı olarak bütün ilkokul süresince –yani 6 yıl boyunca– kendisine
eşlik edecek bir gönüllü mentöre sahip oluyor.
Rollberg – Hep daha yukarıya!
„Rollberg bergauf!“ programı da 2016 Nisan ayından beri “Rollberg Öğrenci Yardım Ağı“
projesine dahil olmaktadır: Bu program kapsamında gençlere yoğun ve sürekli olarak iş eğitimi, staj
ve iş olanakları için köprüler kuran bir mentörlük yapılması amaçlanmaktadır. Bir sonraki adımda
ise bu programdan çıkan gençlerin iş hayatına başarıyla atılmış rol modelleri olarak kendi
inisiyatifleri ile kendilerinden sonra gelen nesile örnek olmaları ve onlara mentörlük yapabilmeleri
öngörülmektedir. Bu programın süresi 2018 Haziran’a kadar sürecektir ve “Soziale Stadt“ projesi
kapsamında fonlanmaktadır.
“Shalom Rollberg“
Neukölln ilçesinin Rollberg mahallesinde bir çok Müslüman aile genel olarak kendi aralarında
yaşamaktadırlar. Bu insanlar Musevilik dinine mensup insanlar hakkında dünyada süregelen
çatışmalardan dolayı bir çok negatif şey duymuş, ama neredeyse hiçbiri bir Musevi komşusuyla
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birebir bir iletişim içine girmemiştir. Önyargı ve güvensizlik büyük boyutlardadır. Bu durumu
engellemek için MORUS 14 günlük tanışma ve görüşmelerin önünü açmaktadır: Sunulan
eğitim/öğretim imkanları arasında mesela İngilizce kursları ya da tiyatro kursları kapsamında
isteyen öğrenciler Musevi eğitmenlerden eğitim almaktadırlar. Böylece antisemitizm, ırkçılık gibi
konularda başarılı bir şekilde fikir alışverişlerinde bulunulmaktadır. Böyle birliktelikler her iki tarafta
da önyargılardan arınmaya, bir tolerans kültürü ve gerçek arkadaşlıklar oluşturmaya katkıda
bulunmaktadır.
„Der Rollberg tafelt“
„Der Rollberg tafelt“ mahallenin köy meydanı gibi bir işlev görmekte ve bu sayede bir çok konuda
bilgi alışverişi yapmak mümkün olmaktadır. 2002 yılından beri MORUS 14 toplum merkezinde
haftada bir kere öğlen yemeğinde bir araya gelinir. Hem mahalleden komşular, hem politika,
ekonomi ya da diğer konularda topluma mal olmuş aktörler dönüşümlü olarak aşçılık görevini
üstlenmektedirler. Kapımız herkese açıktır.
Başarılarımız
Kuruluşunun üzerinden 13 yıl geçen MORUS 14 artık Rollberg mahallesinde kurumsallaşmış bir
yapıdır. Derneğimiz, Rollberg mahallesinin medyadaki kötü ününün aksine, kültür aktiviteleri,
barışçıl toplantılar, değişik kültürler ve dinler arası dialog için vazgeçilmez bir yer olmuştur. Aynı
şekilde Kuzey-Neukölln sivil toplum kuruluşları arasındaki etkili yeri de tartışılmazdır ve bir çok
şahıstan, firmadan, vakıf ve yerel politikacılardan övgüler almaya devam etmektedir. MORUS 14
ayrıca PHINEO (Bertelsmann Vakfı) tarafından da çok başarılı bir proje olarak tanınmış ve finansal
destek için tavsiye edilmiştir.
Konsept Aktarımı
MORUS 14 konsepti bütün bu sayılan özellikleri ile hem yurt içinde hem de yurt dışındaki sosyal
sorunlu bölgelere aktarılabilecek başarılı bir konsepttir. Bu konseptin başarısındaki belirleyici etken
sosyal alan odaklı çalışma şeklidir. MORUS 14 projeleriyle toplumun bütün kesimlerine hitap eder
ve bir çok alanı birden kapsar. Yurtdışından ve yurtiçinden bir çok ilgili Morus14 hakkında daha
fazla bilgi sahibi olmak ve çalışma yöntemlerini yakından tanımak için bizi ziyaretlerde bulunmuşur.
Ziyaretçilerimiz arasında şehrimiz yerel kuruluşları, Berlin Polisi ya da diğer mahallelerin
komşu/mahalle merkezleri gibi aktörler dışında, ABD Michigan Universitesi öğrencileri ile Nancy
Alman-Fransız Enstitüsü Politika bölümü ve Danimarka Kızıl Haç kuruluşları gibi uluslararası
ilgililer de sayılabilir.
Finansman kaynakları
MORUS14 bir dernekten çok daha fazlasıdır. MORUS 14 finansal kaynaklarını sürekli bağışlarını
esirgemeyen yardımseverlerden, firmalardan ve vakıflardan karşılayan ve Rollberg mahallesi icin
çalışan sosyal bir kuruluştur. MORUS 14 projeleri de yaklaşık 150 tane gönüllünün özverili
çalışmaları sayesinde mümkün olmaktadır. MORUS 14 projelerindeki sürekliliği ve sürdürülebilirliği
sağlamak için bilinçli olarak finansal kaynaklarını zaman sınırlamaları olan kamu fonları yerine
kendi imkanlarıyla oluşturduğu özel fonlardan seçmiştir. Derneğimiz projelerin devamı için düzenli
olarak hem küçük hem de büyük ölçekte bağış yapabilecek hayırseverler ile çalışmaktan
memnuniyet duymaktadır.
MORUS 14 Derneği ve Toplum Merkezi hakkında
Kuruluş: 2003
Üye sayısı: 225
Yönetim kurulu: Marianne Johannsen, André Meral, Robin Gebhardt
Müdür: Gilles Duhem
Internet: www.morus14.de
E-Mail: info@morus14.de
Telefon: 030 – 68 08 61 10

Versiyon: Ağustos 2016

2

